
Kukka & Frida

*Malta



* Malta koostuu useasta saaresta, mutta kolme niistä on asutettuja Malta, 

Gozo, Comino. 

* Viralliset kielet ovat Malta ja Englanti.

* Pääkaupunki on Valletta.

* Valuutta on euro.

* Suurin elinkeino maassa on palvelut, jonka osuus on 80.9% ja kalkkikivi.

* Yleisesti Maltalla lämpötila on 9 – 31 astetta, riippuen vuodenajasta.



*
Ihmiset

* Ihmiset ovat hyvin ystävällisiä ja huomaavaisia.

* Tuntemattomillekin puhutaan ja sinulta saattaa joku vastaantulija kysyä 

kuulumisia, mutta ei kuitenkaan jää odottamaan vastausta.

* Monesti puhutellessaan he käyttävät sanoja: dear/darling, sweetheart, cutie, 

madam and miss. 

* Erittäin usein kuulee myös sanottavan mela ja em.

* Monikulttuurinen maa, viime vuosien aikana ulkomaalaisten määrä kasvanut 

räjähdysmäisesti.

* Sisällä ollaan melkeinpä aina kengät jalassa.

* Maltalla puhutaan kovalla äänellä ja keskustelua korostetaan eleillä.

* Lähes koko väestö kuuluu roomalaiskatoliseen kirkkoon, joten kirkon 

säännöt vaikuttavat voimakkaasti paikallisten elämään. Kirkkoja löytyy todella 

paljon.

Muuta:

* Talot ovat vieriviereen rakennettu ja melkein kakki ovat kivitaloja.

* Paljon kerrostaloja.



Aikakäsitys

* Huomattavasti joustavampi kuin Suomessa ja siksi meno voi tuntua aika rennolta.

* Usein kauppias saattaa sulkea paikan ennen sulkemisaikaa tai paikka avataan myöhässä sekä se saattaa 

olla kiinni ihan ilman syytä.

* Vain kaksi vuodenaikaa.

* Yöelämä Maltalla on vilkasta, erityisen kuuluisia ovat ulkoilmaklubit.

* Suosituin alue keskittyy St. Juliansin alueelle ja ennen kaikkea yhteen sen osaan Pacevilleen.

* Useimmat klubit ja baarit ovat K-17.

* Maltalta löytyy myös Sishabaareja/-terasseja.

* Monesti maltalaiset hakeutuvat kahviloihin seurustelemaan ja nauttimaan päivästä.



*
* Julkisilla liikkuminen on easyy. 

* Bussit erittäin usein myöhässä 5-25min. ja välillä bussi jättää kokonaan tulematta.

* Bussit ahdataan ihan täyteen ja jos pysäkillä joku haluaa nousta kyytiin, bussi vain painelee ohitse. 

* Bussin hinta 1,50e/talvi, 2,00e/kesä ja 3,00e/yö.

* Monta eri taksi firmaa ja paljon yksityisiä takseja. Taksilla matkustaminen on paljon halvempaa, kuin 

Suomessa. 

* Tärkeää yksityisille taksikuskeille on asiakkaan tyytyväisyys, joten jos on ruuhkaa tai muuta hidastavaa, 

josta aiheutuu lisäkustannuksia, taksikuski usein korvaa ylimääräisen hinnan.

* Harvinainen näky jos joku auto on säästynyt kolhuilta tai naarmuilta (hyvin ajotaitoisia).

* Liikenne ruuhkautuu todella helposti ja useasti, esim. auto jäänyt vähän tien puolelle.

* Paljon autoja ja silti julkisen liikenteen käyttö todella kovalla kulutuksella.

* Käyttävät jutellessaan tööttiä

* Maltalla noudatetaan kahta liikennesääntöä:

1. Punainen valo

2. Jalankulkijan tien yli päästäminen, useimmiten

http://mummelinelama.blogspot.fi/2 018/02 /

http://mummelinelama.blogspot.fi/2018/02/


*
* Pohjautuu pääasiassa tuoreisiin ja paikallisiin raaka-aineisiin sekä 

mereneläviin.

* Pastizzit ovat lehtitaikinasta tehtyjä pieniä suolaisia leivonnaisia, täytteenä 

yleensä ricotta-juustoa tai hernesosetta.

* Monesti vivahteita brittiläisestä ja italialaisesta keittiöstä.

* Kansallisruokaa on kani ja sitä saa melkein jokaisesta ravintolasta. Kania 

valmistetaan monessa eri ruokalajissa. Yleensä kania tarjoillaan kastikkeessa 

vihannesten kera haudutettuna.

* Viini on yleinen ruokajuoma.

* Jos ostaa juotavaa kaupasta niin kylmä maksaa enemmän kuin lämmin.

* Hintataso Maltalla on varsinkin palveluissa edullinen, kun taas ravintoloiden 

hinnoissa on paljon vaihtelua.

http://morethanaholiday.blogspot.fi/2011/01/ maa-syon -tanaan .html

https://kerranelamassa.fi/malta-matkailu/vinkit/parhaat-ravintolat/

http://morethanaholiday.blogspot.fi/2011/01/maa-syon-tanaan.html
https://kerranelamassa.fi/malta-matkailu/vinkit/parhaat-ravintolat/


*
* Asuimme Bugibbassa eli Pohjois-Maltalla.

* Hyvät kulkumahdollisuudet joka paikkaan.

* Kaupat, rannat, hotellit, ravintolat yms. todella lähellä.

* Asuimme kivisessä kerrostalossa, neljännessä kerroksessa kahdestaan.

* Kaksi parveketta

* Kylpyhuone/wc

* Makuuhuone

* Keittiö/eteinen

* Mysteerihuone

* Siivooja kävi kerran viikossa yleensä maanantai aamuna.

* Talossa asui ainoastaan opiskelijoita.

* Vuokra asuntoon nähden hintava.

* Asunto aika suuri, mutta säilytystilaa vähän ja asunnon käytännöllisyys aika 

huono.

* Alussa kylmä ja kolkko. 

* Ahdas portaikko.

* Kuulimme kaiken mitä muut tekivät: olivat puhelimessa, tulivat kotiin, 

siivosivat, tekivät ruokaa yms. Samaten he kuulivat meidän puuhat.





*
* Vapaa-ajallamme olimme monesti liikenteessä.

* Shoppailimme ja tutustuimme pääkaupunki Vallettaan.

* Sliema (shopping mall)

* Kävimme Gozolla ja yövyimme tuttavien B&B:ssä. He kierrättivät meitä ympäri saarta.

* Vierailimme suositulla Cominolla, Blue Lagoonilla ihanien meduusojen luona.

* Kiertelimme busseilla paljon.

* Popeye Village (Kipsukka-Kallukan kylässä).

* St. Julian’s ja Paceville (päivä- sekä yöelämä).

* Malta sightseeing (etelän bussikierros).

* Maltan National Aquarium

* Kirkoissa vierailu

* Vierailu middle of nowhere

* Ratsastettiin auringonlaskuun hitaasti, mutta varmasti ja mukavilla, hieman kurittomilla kopukoilla. (Golden Bay 
horse riding+ samalla Golden Bay beach)

* Blue Grotto, Marsaskala, St. Paulsin katakombit, St. Verena ja monia muita paikkoja.

* Kesänavaus festareilla

* Välillä kuitenkin muistettiin nauttia kotioloista ja lepäämisestä.

* Tutustuttiin uusiin ihmisiin ja meidän naapureihin sekä hengailtiin heidän kanssaan.

* Käytiin tutustumassa erilaisiin kauppoihin.

















*
* Kids R Us -päiväkoti

* Kolme ryhmää: Isot 2-3v, pienet 1-2v, 

vauvat 3kk-1v

* Huoneet eritelty toisistaan lapsiporteilla

* Kaksi pientä sisäpihaa, pienillä ja isoilla 

omat pihat

* Isoja 6 lasta per hoitsu, pieniä 5/1 ja 

vauvoja 3/1 yleensä.

* Joka päivälle suunniteltu etukäteen 

aktiviteettia

* Joka viikko uusi aihe askartelussa esim. 

värikirja yms.

* Lapsilla ei ole omia askartelutarvikkeita

* Aikataulutettu päivärytmi

* Opiskelija voi ainoastaan leikkiä lasten 

kanssa ja syöttää.

* Ulko-ovet aina lukossa





Hand in hand

*Hand in hand - koulu jossa oli erityistarpeisia lapsia. 

*On ainoa sellainen paikka missä lapsia ns. Autetaan ongelmien 

kanssa. 

*Lapset kävivät koulussa ma-pe ja olivat 4h koulussa, joka päivä.

*Osa lapsita kävi normaalia koulua parina päivänä viikossa. 

*Talossa oli myös yksityis istuntoja jotka kestivät tunnista 

kahteen tuntiin, riippuen lapsen tarpeista. 



…
* Itsenäistyminen

* Kansainvälistyminen

* Englannin kielen käyttö

* Kulttuurituntemus/ eri kulttuurien huomiointi



*

*Vastaanottavan tahon kanssa ongelmia tiedon kulkemisessa ja 

asioiden siirtymisessä eteenpäin, koska asiat etenevät usean 

tekijän kautta.

*Bussien kanssa silloin tällöin ongelmia kun päättivät välillä olla 

tulematta tai sitten olivat myöhässä.

*Välillä kommunikointi muiden ihmisten kanssa.


